KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat
rahmat, taufik dan hidayah serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas
Akhir ini. Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada baginda alam,
pemimpin para nabi, tonggak pembaharuan umat islam Nabi Muhammad SAW
atas wasilah serta pencerahan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
Tugas Akhir ini dengan judul “APLIKASI PENGGAJIAN PERUSAHAAN
CV. JAYA SAKTI ELEKTRONIK ”.
Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis tak jarang selalu
mendapat hambatan, tantangan dan kesulitan, hal ini disebabkan karena banyak
faktor dari keterbatasan wawasan dan kemampuan yang penulis miliki.
Penulis juga sadar sepenuhnya bahwa tanpa petujuk dan kasih sayang
Allah SWT yang diberikan kepada penulis, serta bantuan bimbingan, petunjuk
serta dorongan dari berbagai pihak, tak mungkin Laporan Tugas Akhir ini dapat
selesai, sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis dalam kesempatan ini
dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1.

Allah SWT atas semua rahmat, karunia serta pertolongan-Nya yang telah
diberikan kepada penulis disetiap langkah dalam pembuatan program hingga
penulisan laporan tugas akhir ini. La hawla walaa quwwata illa billah.

2.

Ayah dan Almarhum Ibu tercinta, Kakak, dan Adikku (Furnales Arisanto,
Andri Widianto, Rian Rihardini, Wira Adi Wijaya, dan Diah Ayu
Permatasari), atas do’anya yang tak pernah henti-henti dan segala dukungan,
motivasi, dan kasih sayangnya yang telah diberikan kepada penulis.

3.

Bapak Setiadi Yazid, Ir., M.sc., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Teknik.

4.

Bapak M. Rozahi Istambul, S.komp., M.T. selaku Ketua Jurusan Sistem
Informasi Universitas Widyatama.
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5.

Ibu Sri Lestari, Ir., M.T., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah
membantu dan memberikan solusi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

6.

Bapak Murnawan, S.T., M.T., atas bimbingan dan bantuannya dalam
perancangan sistem yang penulis lakukan dan wawasannya yang diberikan
dibidang web development.

7.

Ibu Maniah, Ir., M.T., selaku Dosen Penguji.

8.

M. Rozahi Istambul, S.Komp., M.T., selaku Dosen Penguji.

9.

Seluruh Dosen Jurusan Sistem Informasi yang telah banyak memberikan
ilmunya kepada penulis.

10. Sahabat-sahabatku Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi 2007 : Rosid
Mansur, Fahkrurozi, Deden Pradeka, Budi Ramdani Suhendar, Pujiati Lestari,
Tita Rosita, Romasi Romana Nababan, Meyda Neinggolan, Laura, Febri
Gustiawan, Puja Nanda Kusuma, Acip Efrianto, Ponco Setio, Rizki Destiana,
Karina Dewi, Deni, Lucky Permadi, Faisal Ibnu Hasyim, Pride Rixon. Terima
kasih banyak untuk kebersamaan selama ini, semua pengalaman dan
kenangan indah saat bersama kalian merupakan kebahagiaan tersendiri bagi
penulis.
11. Sahabat terbaikkku dari 2010 Muhamad Rizki terimakasih buat support dan
bantuannya.
12. Sahabat terbaikkku dari 2006 Fakultas Manajemen Arya Renata terima kasih
buat support dan bantuannya.
13. Staff Karyawan Universitas Widyatama yang telah banyak membantu dalam
urusan administrasinya.
14. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu
per satu.
Penulis menyadari bahwa kajian yang penulis bahas masih jauh dari
sempurna. Namun walaupun demikian penulis mengharapkan semoga Kajian pada
Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi yang
memerlukannya.
Tak lupa penulis meminta maaf bila pada penyuguhan Laporan Tugas
Akhir ini masih banyak kesalahan baik dari tulisan maupun bahasanya. Oleh
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karena itulah segala teguran, kritik, serta saran-saran yang sifatnya membangun
sangat diharapkan penulis.
Akhir kata semoga semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada
penulis mendapatkan balasannya dari Allah SWT. Aamiinn…
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Bandung, 11 September 2012

Aji Bowo Setiadi
Penulis
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